
 

 

  

  2017اگست  23

 ! موسم گرما ابھی ختم نہیں ہوا
 پرفارمنس شامل ہے (ONtour)آن ٹوئر  خصوصی میں ایک مفت ائنل فرائیڈے نائیٹ الئیو کانسرٹستمبر کو ف 1

 
یے میں معروف ستاروں سے بھرپور، موسیقی کے شائقین کے ل ے، سٹی آف برامپٹن گارڈن اسکوائربج 7ستمبر کو شام  1 :برامپٹن، آن

 ا ویں سالگرہ کے موقع پر پور 150۔ اونٹاریو کی کی اختتامی تقریب منعقد ہو گیایک مفت آن ٹوئر کانسرٹ کے ساتھ گرمیوں کے موسم 
سے زیادہ کمیونٹیوں  20میں بھر سال چلنے والی تقریبات کے حصہ کے طور پر اور صوبے میں خوشی منانے کے لیے، آن ٹوئر صوبے 

۔ آن ٹوئر برامپٹن میں امینڈا مارشل اپنے فن کا مظاہر کریں گےاونٹاریو کے موسیقی کے روشن ترین ٹیلنٹس  س میںجگا  جلوہ گر ہومیں 
(Amanda Marshall) کارڈینل آفیشل ،(Kardinal Offishall) جوش دی بینڈ ،(JoSH the BaND ) اور اینجلی(Anjulie ) کی

 جانب سے مظاہرے شامل ہیں۔
 

نٹی کی شراکت گا، گارڈن اسکوائر میں ثقافت اور کمیوہو جائے  پذیرکا ایک حصہ اختتام برامپٹن ڈأون ٹأون کور  جس پریہ خاص تقریب، 
نے اسکوائر رہائشیوں سے زائد  20,000 برامپٹن کے ایک کامیاب موسم کا اختتام کر رہی ہے۔ ان گرمیوں میں ےسے بھرپور گرمیوں ک
سے لطف اٹھایا۔ ان تقریبات میں مووی نائیٹس سے لے کر مشہور  زیادہ ترثقافتی تقریبات میں سے  رآٔوٹ ڈومفت  75میں منعقد ہونے والی 

اور  GTAٹیلنٹس پورے  ولولہ انگیزنئے موجودہ اور کچھ موسیقی کے تک شامل تھیں، جن میں برامپٹن کے  زیریس ویالئ ٹینائ ڈےیفرائ
 شائقین کو مسلسل لطف اندوز کرتے رہے۔مشترکہ فن کے مظاہروں سے  ساتھ دیگر موسیقاروں کے

 
ہے، لیکن  کی عالمتاختتام  ایک عالی شانان گرمیوں کے  ی جانب سےک زیریس ویالئ ٹینائ ڈےیفرائکا یہ مظاہرہ  (ONtourآن ٹوئر )

تک گارڈن  کے دن نگتھینکس گو  ( Blue Jays Sundays)اور بلیو جیز سنڈیز  ز مارکیٹن ٹأون فارمر، ڈاؤ سیچرڈے نائیٹ موویز
 نہ اٹھائیں۔اسکوائر میں جاری رہیں گے، لہذا گرمیوں کو زندگی سے بھرپور رکھیں اور تب تک الن چیئرز کو 

  
 فنکاروں کے متعلق 

 
 جلوہ گر ہوں گیبجے اسٹیج پر  10رات  – امینڈا مارشل
راست فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھنے  امینڈا مارشل کو براہ گلوکارہاور  گانوں کی مصنفہہ ملٹی پالٹینم حاصل کرنے والے یہ تین مرتب

جانے والی، مارشل کا ڈیبٹ البم  پہچانیکے کامیاب ترین ٹیلنٹس میں سے ایک کے طور پر   موسیقی کینیڈا میں نادر موقع ہے۔ ایک کا 
جس کی اب تک پوری دنیا میں چھ ملین سے زائد  - ہے میں سے ایک ہے، جنہوں نے ڈائمنڈ اسٹیٹس حاصل کیا البموں 18کینیڈا کے ان 

 Beautiful)بیوٹی فل گڈ بائے "، (Let It Rain)لیٹ اٹ رین "اس کے مشہور سنگلز میں شامل ہیں؛  نقول فروخت ہو چکی ہیں۔
Goodbye") ،" ڈارک ہارس(Dark Horse") ،"س فال فرام گری(Fall from Grace") ،"  ٹنگ آن ٹاپ آف دی ورلڈ س(Sitting on 

Top of the World ") برمنگھم "اور(Birmingham")مارشل کے ٹیلنٹ کو تسلیم کیے جانے میں وٹنی ہأوسٹن  ۔(Whitney 
Houston ) اور ایلٹن جان(Elton John ) کیرول کنگ جیسے موسیقی کے بادشاہوں کے ساتھ اسٹیج پر سامنے آنا اور(Carole King )

 شامل ہے۔ گلوکاریجیسے ہیوی ویٹس کے ساتھ ( Eric Bazilian)اور ایرک بیزلین 
 

 جلوہ گر ہوں گےپر اسٹیج پر  8:45رات  – کارڈینل آفیشل
وری دنیا کا سفر نے پ ٹورانٹو کے اس فرزند بے والی، اس کامیاجان پہچانےاور بڑے پیمانے پر  ےبل یقین حد تک اصلی پن رکھنے والناقا

 ا تین دہائیوں کے گرد گھومنے والی موسیقی کے کیریئر کے ساتھ، فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تقریب   اپنے کیا ہے اور پرجوش ترین مقام پر
کو َریپ ( Drake)اور ساتھی ہوم بوائے، ڈریک ( Lady Gaga)، لیڈی گاگا (Akon)جانے مانے فنکاروں، مثال ایکون  شنلیمسٹر انٹرن

یادگار  اپنے ، آفیشل اپنے سامعین کویتے ہوئےلگا کر اپنی ایک آواز تشکیل دپیٹیوس ڈانس ہال ٹوسٹ کو مصالحہ  ۔کے بول فراہم کرتے ہیں
 ےہ کرت۔ برامپٹن کے گارڈن اسکوائر میں فن کا مظاہرے ہیںساتھ اپنے پأوں پر اچھال دیتمظاہروں اور دل موہ لینے والی شخصیت کے 

 واحد آن ٹوئر کانسرٹ میں مظاہرے کو مت چھوڑیں۔  کی جانب سے GTAکارڈینل آفیشل کے  ےہوئ
 

 جلوہ گر ہو گابجے اسٹیج پر  8رات  –( JoSH the BaND) جوش دی بینڈ
ایک دہائی سے  جو کے اراکین پر مشتمل ہے( Rup and Q)، جو روپ اور کیو (JoSH)کینیڈین بھنگڑے کا موسیقی گروپ جوش 

فن کا مظاہرہ کر چکا  اپنے سے زائد ممالک میں 25اور  گانوں کی تیاری، تصنیف اور گلوکاری کی خدمات سر انجام دے رہا ہے مشہور
ہیں، جن کے دنیا میں دو ملین سے زیادہ ریکارڈز فروخت ہوئے  اوپر رہنے والے چار البم جاری کیہے۔ انہوں نے چارٹس پر سب سے 

کینیڈین بینڈ بن گیا ہے۔ نیلی فروٹینڈو  -پاکستانی -بھارتی پہچانا جانے واال، دنیا میں سب سے زیادہ اال یہ سنگھمسے تعلق رکھنے وہیں۔ کینیڈا 

https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series


 

 

(Nelly Furtado ) اور اپاچے انڈین(Apache Indian ) اور مزید لوگوں کے ساتھ موسیقی میں اشتراک نے ان کے اثر اور انوکھے
 ش کی موسیقی کو وہ تازہ آواز ملی ہے، جو آپ ہر ایک گانے میں سن سکتے ہیں۔بڑھایا ہے، جس سے جومزید کو  تصّورات

 
 

 پر اسٹیج پر آئیں گی 7:15شام  – اینجلی
، گانوں کی لکھاری اور مظاہرہ کار کو موسیقی کے بین االقوامی ہمیں پیدا ہونے والی اس گلوکار ٹورانٹو ز  بیانشوخ اندا اپنا ایکاینجلی کا 

کے دلوں میں  ان کا پیال سنگل کینیڈین مداحوں پر( Republic Record label)۔ ریپبلک ریکارڈ لیبل ار چاند لگا دیتا ہےنامہ پر چمنظر 
پاپ "میں ( Much Music Awards 2012)میوزک ایوارڈز  مچکے  2012جس نے دوہرے پالٹینم حاصل کیے اور  - ہے گونجنے لگا

ڈانس ریکارڈنگ آف دی "پر ( Juno Awards 2012)جونو ایوارڈز کے  2012اور (" Pop Video of the Year)ویڈیو آف دی ایئر 
متحرک  اور ڈا کی موسیقی کی ایک جانی پہچانیکے لیے نامزدگیاں حاصل کیں۔ اینجلی کینی(" Dance Recording of the Year)ایئر 

 ۔ اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں ٹیلنٹ ہیں
 

 :بجے تک بند رہیں گے 12ستمبر، کو رات  2 بجے سے ہفتہ 6ستمبر کو شام  1مورخہ  جمعہ بروز درج ذیل راستے :نوٹ
 تک  سے نیلسن سٹریٹ سٹریٹاجان  ،مین اسٹریٹ

 جارج اسٹریٹ سے تھیٹر لین تک ، کوئین اسٹریٹ
 

اج کے مقامات کے لیے، برائے گراجوں میں بغیر کسی خرچ کے دستیاب ہے۔ گر 5ڈأون ٹأون میونسپل کے تمام  بجے سے 7شام  پارکنگ
 مالحظہ کریں۔ ویب سائیٹ مہربانی شہر کی

 
-30- 

 
 

یں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہ برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں

 www.brampton.caشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر  اور فیسبک پر فالو کریں۔ مزید جاننے کے لیے 

 
 

  
 میڈیا کنٹیکٹ 

 لیزا کوکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2028  |lisa.cox@brampton.ca  
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